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R E N A S K I Ĝ O
Kiam, tuj post la milito, la Prezidanto cle Reĝa Belga Ligo Esperantista kaj 

kejkaj malnovaj samideanoj decidis restarigi la movadon en nia lando, tli opiniis 
ke kion niaj antaŭmilitaj kunlaborintoj kaj apogintaj plej urĝe bezonis estis iu 
ligilo, kiu, laŭ ili, ne jani povis esti nia iama revuo « BELGA ESPERANTISTO •>, 
ĉar la kunlabor-eblecoj ne jam estis sufiĉe vastaj kaj ankaŭ ĉar la nombro de 
re-aliĝintoj aŭ tuj realigontaj ne estis sufiĉe grava por permesi la eldonon de 
bela reyuo.

Tial aperis, de tiam kaj ĝis min, nur « BULTENO de Reĝa Belga Ligo 
Esperantista.

La formato de tiu Bulteno estis la sama en kiu hodiaŭ, aperas al vi la 
renaskiĝinta « BELGA ESPERANTISTO - kaj tre verŝajne tiu ĉi aspekto kaj 
amplekso ankaŭ estos konservataj ĝis la fino de tiu ĉi jaro.

Sed jani de nun, post nia Belga Kongreso de (.'barieroj, kies sukceso estis 
ankoraŭ pli granda ol tiu de Antverpeno, pesi bonegaj kunsidoj ĝeneralaj kaj 
estraraj en Bruselo, la gvidantoj de ia Ligo tamen volas reaperigi la bultenon 
sub la antaŭa kaj tiel bone konata nomo de > BELGA ESPERANTISTO

Tio estu kiel instigilo al mova kaj plia laboro; tio estu kiel promeso, ke 
baldaŭ nia daŭre plifortiĝinta Ligo kapablos denove prezenti al sia membraro 
kaj al sia legantaro revuon en la vera senco de la vorto; revuo en kiu ĉiu 
trovos, iie nur la oficialajn informojn pri la Liga vivo kaj Ia Esperanto-vivo en 
la mondo, ne nur propagandajn artikolojn en nacia lingvo aŭ en Esperanto, sed 
ankaŭ ĉion, kion li povas esperi trovi en tia revuo.

Tio estas efektivigebla kaj tio estos efektivigata, sed NUR kini via cios 
kunhelpo.

Ke ĉiu faru sian devon; ke ĉiu pagu akurate sian kotizon kaj, plej grave, 
ankaŭ zorgu ke aliaj, amikoj kaj konatuloj, pagu ĝin se ili jam estas esperant
istoj, aŭ aliĝu al nia movado, se ili estas nui varboto j.

Se ĉiu volas al tio helpi, nia movado rapide denove restaros sur firma bazo 
kaj ĉiuj esperoj estos al ni permesataj.

Maita JAUMOTTE.

ESPERANTISTOJ, DISKONIGU ESPERANTOJN, LEGIGANTE 
DE KONATULOJ VIAJ LA NACILINGVAJN TEKSTOJN DE

NIA BULTENO.
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EN CHAMBERO!

Bele sukcesinta 3 2 a  Belga Kongreso
La novaĵojn, kiujn la estraranoj de la diversaj grupoj kiuj prizorgis la aliĝojn 

de siaj membroj al la 32a Belga Kongreso de Esperanto, ricevis, la lastajn 
tagojn, de la L. K. K. estis vere vigligaj La Kongreso en Karloreĝo havos pli 
da inembroj ol la 31 n en Antverpeno, kiu tamen estis brilega sukceso.

Estis do kun gajaj mienoj, ke la kongresontoj alvenis sabate posttagmeze en 
la akceptejon, sur la unua etaĝo de la « Hote) de 1’Esperanee », tute apud la 
stacidomo, je la alia Sambro-bordo kaj je kies lasado flirtis la verda standardo.

Tie ĉi ili estis sanie gaje bonvenigataj de la gvidantoj de la L. K K kaj 
ile ties sindonemaj gehelpantoj.

S-ro Adv. Andra Juste, prezidanto de la loka grupo « La Ankro », havis 
por Ciuj afablan vorton kaj S-ro P. Paulus, kaj ties familianoj zorgis por ke, 
post kelkaj momentoj, eiuj estis ricevintaj koverton kun eiuj paperoj necesaj 
kaj ĉiuj mendiloj, por kiuj ili pagis.

Kaj post kiam ĉiuj estis formetintaj en sia hotelĉambro la valizon, ili rekun
igis, je la sesa en la sama salonego, kie tuj komenciĝis la imua laborkunsido 
de Reĝa Belga Ligo Esperantista, dimi kiu S-ro Juste, en tre lertaj, spritaj kaj 
precipe koraj vortoj, salutis la ĉeestantojn.

D-r i Kempeneers, prezidanto de la Ligu* malfermis la Kongreson kaj, kun 
s-roj Jaumotte, vicprezidanto, kaj Van de Velde, ĝenerala sekretario, klarigis 
kelkajn aspektojn de la Esperanto-vivo en la laudo kaj en la mondo. Iom detale 
respondoj estis donataj al diversaj demandaj rilate al propagando kaj por
esperanta laboro en nia lando Tuj poste kaj kun la sania aŭskultantaro, sekvis 
kunsidoj de la delegitoj kaj membroj de U. E. \. kaj de la akciuloj kai simpa
tiantoj de Belga Esperanto-lnstituto.

S-n j Georges Van den Bossehe, ĉefdelegito, kaj Jaumotte, administranto- 
prezidanto de la lnstituto, gvidis tiujn du mallongajn kunsidojn kaj priparolis 
la situacion rilate ai la du institucioj, kiujn ili reprezentas.

Intima vespermanĝo en la hotelo mem finis tiun unuan kongresparton kaj, 
je la oka, ĉiuj denove kunsidis en intima interkonatiga vespero, dum kiu la 
partoprenantoj el la diversaj urboj kaj regionoj de la lando havis la okazon 
babili kaj intimigi.. Kaj la « interkonatiga » celo de tili ci kunsido vere ne 
estis vana, ĉar. neniam antaŭe eble, tiu celo estis tiel hone atingata kiel en tiu 
ĉi Kongreso, grandparte certe danka! la aktiva partopreno de la Prezidanto de 
la L. K. K., S-ro Juste, kiu vere senlace helpis al la vigligo kaj agrabligo de 
tiu kunsido.

Diru ui, ke D-ro Kempeneers unue montris kaj parte re-niontris filmojn de 
antaŭaj kongresoj naciaj kaj internaciaj kaj ile diversaj aliaj esperantaj oka
zintajoj, per kiuj, ĉiuj havis la okazon revidi bonajn amik jn, inter kiuj, ve, 
kelkaj jani por ĉiam malaperis I

Al la koncerta parto helpis unue S-ino Elly Staes, kantistino, akompanata 
ĉe la pianoforto de S-ro Van der Stern pei, kni ankaŭ aparte ludis diversajn 
belajn ariojn, kaj poste la baritono Jean-Benoit Eestinta, de la Reĝa Teatro 
de Bruselo, kiun piane akompanis S-ino Paulus,

La kvar geartistoj, kaj kompreneble tutspeciale S-ro Pestiaux, kiun la Pre
zidanto de la L. K. K. cetere aparte dankis ĉar Ii speciale vojaĝis Karloreĝon 
por tiu koncerto, estis longe kaj fajre aplaŭdata).

Kaj sekvis intima dancado, kiu dauris ĝis longe post noktomezo

La dimancaj okazintajoj.

Jani Ire frue, la plimulto cl la Kongresanoj ellitiĝis por esti akurate en 
kapeleto de la W i 11 v Ernst-strato, kie estis okazonta la Di-servo por la 
katolikaj partoprenantoj, kun prediko en Esperanto.

Pastro De Corte, kiu. laŭ sia propra diro, estas nur komencanto en la efektiva 
praktiko de nia lingvo, faris la tradician predikon
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Ni diru tuj, lfe tiuj kiuj auskultis lin, ‘ re certe nenion rimarkis pri ajovvar- 
hiteeo, kiu tamen permesis puran elparoladon kaj fluan eldiron fie la frazoj.

Kune. ĉiuj tiam direktis siajn paŝojn al la Urbdomo, kie unue okazis vizito 
ile la mirinda konstruajo. Ciuj piede kaj lifte iris ĝis la supro de la Turo kaj, 
Iau invito de gvidanto, promenadis di1 unu salonego iti alia, de la Teatro al 
la kunsidejo de la urba konsilantaro, al la edziga salonego, k. c.

ĉie S-ro Jaumotte tuj tradukis la klarigojn donitajn.
Kii ia speciala ejo por paroladoj, sekvis nun la Oficiala Kongreskunsido, 

prezidata de D-ro Kempeneurs, prezidanto, kiun ĉirkaŭis ĉe la estrara tablo 
S-ro Adv. Juste, prezidanto de la L. K. K., T ino Alit. Jernei! kaj S-ro M. Jati- 
motte, gevicprezidantoj, kaj S-ro Cl. Van de Velde, ĝenerala sekretario, dum 
S-ro 'Disŝiri, kasisto, kiu mem estis organizanta kongreson en sii»- urbo kaj 
vizitis nian Kongreson sabatvespere, no povis ĉeesti dimanĉe.

S-ro Kempenecrs bonvenigis ĉiujn, memorigis la mortintojn de la pasinta 
jaro kaj donis detalajn klarigojn pri la nuna situacio de nia movado. Li dankis 
la L. K. K,, -- en kies nomo S-r Juste estis dirinta kelkajn bonvenigajn vortojn,

kaj kiu tiel akurate organizis kaj aranĝis ĉion. Li ankaŭ havis kelkajn 
dankemajn vortojn por siaj kunlaborantoj en la estraro de la Ligo, pro la laboro 
tle ili farita diini ia jaro.

F-ino Jeune» atentigis pri la fakto ke, en la ĝeneralaj dankvortoj, unu persono 
estis forgesata, la Prezidanto mem kaj ŝi a [vla ŭ d i gis Ia nomon de D-ro Kem- 
pcneers.

Fianca partoprenanto S-ro C unuule alportis la saluton de la eksterlandaj 
samideanoj.

Post interesaj klarigoj de S-ro Vati de Velde pri la propagando kaj alvoko 
al Des kunlaboro kun la estraro, S-ro Jaumotte memorigis Panjon In Kason kaj 
organizigis monkolekton^ kiun prizorgis S-ino Plason, helpa kasistino, kaj kiu 
donis la kontentigan rezultaton de Kr. 1.436,35.

Kaj S-ro Jaumotte daŭrigis per sia tradicia $ konstruo de Honora Kolono 
por la Kongreso 1941», kiu okazos m ue jam difinita urho de la Flandra 
landparto.

Kaj malgraŭ titi fakto, ke oni ne jani dicidis, kien kondukos nui niaj paŝoj. 
33 partoprenontoj tuj sin enskribigis por tiu 33-a Kongreso.

S-ro Sielens, kiu akceptis la enskribojn, havis cetere, dum la sekvontaj horoj 
ankoraŭ Ia okazan enskribi pliajn fidcmulojn (samtempe fidelulojn), kiuj, jam 
de nun. volas apogi Ia klopodojn de la naskiĝonta L. K. K

Kaj je tagmezo la kongresanoj estis akceptataj oficiale de la urbestraro, en 
la kunigitaj konsilantara kaj edziga salonoj.

Skabeno Escarnuire senkulpigis la urbestron, tre malsanan, kaj S-ro Juste 
prezentis al li la ĉeestantojn. Li dankis samtempe la urbestraron pro la multaj 
montroj de aprobo kaj la konkreta helpo, kiun ĝi donis al nia movado.

Ni memorigu, ke Ia urbestro S-ro Joseph Tiron akceptis la honoran prezi
dantecon de la Kongreso, kun la Skabeno de Publika Instruado Jacques Ligot 
kaj la Prezidanto de la loka Puga Kruco Leon Rousseau?;, kiel vicprezidantoj.

S-ro Kempeneers tiam paroladis jene :

M onsicur TEchevin.

I es membre* du X X I I 1"" Congres Belge de I E speranto vous rcuncrcient d «t v o ir bien 
\ nulli le* recevoir dan * ce bei H otel de V ille.

C e  n est pas la premiere foi» que le» autoritas comtnunales de C harieroi nous temoignenl 
leur bienvedlanee. E n  1911 d e ja . elle* reeevaienl le* membre» du I I I " " - C o n tre * Belge, 

organ isi dan* votre ville, et en 1938 le* participan!? aŭ X X I X ," ,’ Congres se retrouvaienl 
ici meme, el j avais I honneur d eire leni interprete.

D i*  ans oni passe  depuis. C e  f ureni dix annee* penibles. lourdcs de signification dan» 
rinstoire de I humanite, dix annee* nu cours desquellcs la cause quc nous defendon» passa, 

par la force des cfioses. a 1‘an iere-plan  des preoccupalions et parut meme, a quelque moment, 

en bien grand danger. U n  grand peuple avait occupe la m ajeure partie de 1’Luropc, ii avao 

1’espoir de conquerir le m onde; un des signe* les plus taugibles de sa domination etai! Ia



presence, sur toul document o f f i c i i ,  d u n e  troisienip langue, en taii la premiere, aus Coles 

de nos deux langues nationale».

V ini la liberation. L a  guerre n etai t pas Lnie. D  autres soucis —  nous notirrir, nous 

veti r. relever nos foycrs, remeti re oos tnduslrics en marelle nous assiilla icn l. Une langue 

in ternationale' A  quoi bon.' N  anon s notis pas I a n g la is  In langue de nos Vaillant* libe- 

r atcur% langue qu « tani d in tr e  nous avaient apprise en cachette, le soi r, sous la Em pe, avce 
I’t spoj r qu'elle nous perm cllrait bicntot de c r ia  notre reconnaissance a nos chers a liie»..

M ais nous avon» appris un jour quc le gouvcrnoment anglais solitaran cle ses d  eni e is une 

cam pagne publicitaire mence en f a veu r d une sorte d a n g la is  sim plific, le c bĉrsic english >L 

Le» racine», en nombre Linite, doni se. comprise son vocabulaire, j»ermeUaient, disa i t-on, 

lexpression  de toutes les idee*. Cette sorte d inspe rialisme linguistique partii lin peti dĉplcu- 

san te; pourquoi pas le v francais de base le «  grunddrutscti > oii meme, pui sai!, le 
«  gror^lvliiantfclt »  ?

C e fui un L u  de paille. (I pavai* qu"on a vouiu m eille en «c basic »  le» discours cle 

W uiston Ghurchill. qui se ta it  fa ;*. d ’i«illcurs, 1'avocat de cet idiome. L»1 Iraducteur esi reste 

Court a la phrase. devenue fameuse ; <? . . .  du sa nji, de In sueur el des la rm e*... (blood, 

swent anri le n is . . .) .  En  «  Lasie >\ cela Uonnait quelqu<e chose comme ; blood, body \v itrr 
anri eye ivasi*...

L o t  retoripa, les E sperantiste* avaient repli* leur propagande. L es rilation* s elaient 

renouecs entre ccux de» pays ancienncmcnt occupe» et ceus des pavs libre*. T ou s rateo» 
convaincus que 1’E speranto  conctitue la seule solution acccptable dii probleme de la langue 

internationale, doni, rian' une allocation ra d io d ilL o ce  voici quelques jours, M "1' R oosev .lt 

montrait encore toute I importance.

L a  cooperation internationale devient chaque /nur plus e l io !te; ii v a Benelux, ii y 
4 les projekta de fede-ration de I E u iope  O ccidentale, ii v a  I O . N . U . Cette organisation 

mondiale, discute les grands probleme* in ternationale, doni depend le sori des peuple*. D es 

journaliste* nous oni dee rii le gaspillage eforgeno de lemjrs et de movens techniques que 
representi le fonctionnement d une telle organisation. D es systctncs de traduction, simultanee 

on non, v soni en usage. L o b ligation  d acco rd e r  un 'raitement ega! a plusieurs langue* 

officielle» allonge la dure? des debuis, augmente les ri:-ques d  errcurs et de malentendus.

S  iis s en otaient donne la peine, ses dirigeants aiiraicnl pu voir. aŭ Congres Universe! 

de rLsperan to , qui s ’e$t tenu en aoŭl clernier a Berno, lap p lication  pratique de 1'Espcianto. 

Us auiaicnl pu voir treize ĉenis personne*, venue* de trenle-cinq pays d ifferents. n ap p n r- 
tenant pas Iontos —  loin de la  —  aux classe» intellectuelle*. discutant cie probleme* divers, 

el quclquefois tre* ji rcius, de fa<;on directe, rapide, san * ba ld e  dnuciin tradiicteur. Us les 

auraiont retrouvees, en debors des sesnce». rcmplissant les c a j a .  les, restauratio, le* Iram- 

ways, et les fa isan ! retentir de* accento de bE speian to . Peul-etrc auraicnt-il» ete convaincus. 

Iis aŭron! la possibilite de faire  la meine ex pe rience cette annee, a M aim oe
Nous croyon» fermcment que le fait de possedi! une langue commune esi un (missa n i 

moyen de rapproehement. Nous croyons que tous les homme* sont egaux. quelles que soleni 

la coutea r cle leur peau. la  religion qu’ils professent et la langue qu ’ils parlent.

Fli nous Somme» convaincus que sur ce lertajn I egalite ne peni efre realise? quc pui' 
badoption d u n e  langue auxi!intie internationale, appartenaitt eoalernent a tous san» etve la 

propriete rle personne, telle que b E spe  ranto.

L es probleme» de comprehension linguistiquc r.e se poserit pas sculemcnt dan * les o iga- 

aisations intcrnationales. D ans une ville telle que C harleroi, nombieux soni les liabitants 
elorigine etrnngere. multiple» sont les langue? ulilisees: la tour de B abe! se (Pesse a cote 

de vos ternis.
je  suis convaincu, M onsieur lE ch ev in , que vous com prendrcz «Laŭtan! micux nos nspi- 

ratjons et notre idea!, cl que vous souliendrez daris ses efforts le groupe esperantiste loca!- 

Je vous en exprinie toute la gratitude de la L igue R oyale  Esperantiste B elge, et dea parti 

cipants de ce X X X l I mt Congres Belge cle 1'Esperanto,

Kaj fine Skabeno Escarmure bonvenigis la kongresanojn, diris ke liaj kolegoj 
kaj li mem estas fieraj akeepti3 por la tria fojo jam en la salonegoj de la 
urbdomo, Esperantistojn venintajn el ĉiuj partoj de Belgino; li substrekis 
kiamaniere, eri la estinteco, la urbestraro helpis kaj apogis la propagandistojn 
lokajn kaj promesis, ankaŭ por la estonteco, ke ĝi ĉiam staros flanke de ia



gvidantaro de « La Ankro 'ĥ kaj do ankaŭ de Belga Ligo, por antaŭen rigi la 
ideon de Esperanto.

Kaj tiu akcepto finiĝis per la rondirigo de la honorvino, dum la Skabeno 
levis sian glason je la bonfarto de ciii} en la salono kaj de la inovado, kui 
ilin kunigas.

Komuna fotografado sur la ŝtuparo de la Urbdomo kaj demeto de florgarbo 
antaŭ la Monumento al la Militmortintoj sekvis, inda konkludo de tiu Oi hele 
sukcesinta antaŭtagmezo.

Diluanta posttagmezo.
je la unua, granda nombro de Kongresanoj partoprenis la komunan tag

manĝon en « Hotel de l’Esperance », post kiu Ciuj iris al la tramoj, por la vizii > 
de la « Usines Metalkli giques du Hainaut > (la Henegovia) Ferfandejoj).

Akceptataj de S-ro Rami! EI: y, ĝenerala sekretario de la Societo kaj ue 
kelkaj p iaj inĝenieroj kaj fakestroj, la kongresanoj dividigis en grupetoj por 
pli facila rondirado kaj klarigado de la labormaniero en la diversaj sekcioj 
de h produktado.

Lerniga, kvankam mal adie rakontebla, tiu Ci vizito interesis ciujn parto
prenintojn. kiuj poste refreŝiĝis en la salono de la Klubejo de la Societo, kie la 
Sekretario diris kelkajn afablajn vortojn, en kiuj li tamen trovis la okazon diri 
sian fidon en nia idealo.

Kaj jam estis tempo por la reveturo kaj la pretigo al la Fe deno.
La Festeno.

Ĉe la honortablo sidiĝis la estraranoj de la Ligo kun la Prezidanto de la
L. K. K kaj. inter ili, la edzinoj kaj aliaj fidelaj membrinoj.

Dum la pladoj sekvis unu la alia, junaj kaj ĉarmaj dancistinon)] de la urbaj 
lernejoj, gvidataj de S-ino Lejeune, montris en plej allogaj kostumoj ĉiam 
diversaj kelkajn I ki ran Oplenajn kaj bongustajn dancnumerojn, kiuj vekis 
longan kaj rean aplaŭdon, kiam la gvidantino ricevis, kun kelkaj kodvortoj de 
S-ro Juste, belan florgarbo!!, dum bonbonoj rekompencis la jumi inojn.

Poste S-ro K empeno ere leviĝis por la toasto al la Regnestro Princo Karolo, 
al kiti. jam antautagmeze estis sendata telegramo.

Sekvis pliaj toastoj de S-ro H. Castel al la sinjorinoj, kun respondo 'tle 
S-ino II. Schoofs, kili speciale ankaŭ dankis la Karldrcĝaninojn, edzinojn kaj 
fianĉinojn de L. K. K.-anoj, kaj kiuj tiel senlace ticipis al la fisukceso de tiu 
ĉi kongreso.

S-ro Lie Kegel trinkis je la bonfarto de la ĵurnalistan) kaj S-ro Sideris 
respondis, kornpreneble en Esperanto, kaj invitis la grupestron ankoraŭ pli 
rmite peti la helpon de la gazetoj, kiuj ĝenerale ne rifuzos.

Fine S-ro Jamnotte elparolis la eble tradiciajn, sed tiun ĉi fojon, pli ol iam 
merititajn gratulvortojn al la L. K. K., al S-ro Juste, la ĉiam hr,ihtimora 
prezidanto kaj al Ciuj liaj kunhelp ntoj, inter kiuj iii tamen speciale citu S-ron 
Paŭlo f, la kasiston kiu tiei bone prizorgis la aranĝojn por la eksterurbaj kon
gresanoj, dankhunkaŭ al helpo de edzino kaj gefiloj.

Kaj S-ro Juste tre spirite respondis, dirante ke nun neniam plu estingiĝos 
la lumingo de Esperanto eti Karloreĝo kaj pr mesante ke « La Ankro >>, la loka 
grupo, en la estonto ankoraŭ multe pli ol iani, efike laborados por ilia komuna 
idealo.

Kaj pri la dancado kui sekvis kline kun fio r- kaj kantparo, ni ne nude 
rakontos. Diru ni, ke danda! la kunlaboro de samideanoj el diversaj partoj Je 
la lando kaj kiuj elcrememori.gis al si la malnovajn antaŭmilitajn karitojn, iĝis 
por ĉiuj plej agrabla vespero.

Plej feliciga fakto esti?, ke e! la diversaj regionoj venis al tiu ĉi kongreso 
aro de junaj espe mn.istoj, kiu havis efektivan rolon en tiu ĉi gaja parto kaj 
meni certe same bone amuziĝis, kiel i i interesiĝis pri la aliaj programeroj.

La Lunda ekskurso.
Lunde-imatene, la bela vetero km regis dum la tuta kongreso, ankaŭ akom

panis la kongresanojn al Lovervalf celo de la lunda ekskurso.
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Tegenv/erpingen
Hei is begrijpelijk ciai ieniand die weinig of niet ingelicht is over Esperanto, 

twijfclt aan de mogelijkheid deze taai gewoon te gebruiken voor alle monde - 
linge eti geschreven internationale betrekkingeli.

Docti het is niet aamiemelijk dat intellcctuolen, geleid door ccn zcker p!ŭ- 
lologisch chauvinisme, het Esperanto willen beoordelen en vei' ordelen, zonder 
er voorafgaandelijk grondig kermis mede te hebran gemaakt. « Erari home 
estas blidi de esperan to-vcrtalmg van het lati j ns sprcekvvoord. Hoge leder. 
der « Acadeinie de Medecino ■» hebbcn destijds wel te Parijs bijzond.er heftig 
de gedaehten van Pasteur bestr cdeli, ui t naam van liuti vvetenschap !

Meu hoort sonis ze gge n : het esperanto zai niet v: ordeve» want het is 
kunstmatig » ,  cti, « niet leve nde. zijnde », komt zijn strainheid in botsing mei 

het « leveti der spraak ». Wat al ijdele vvoorden.
Het Esperanto is niet kunstinatiger dan de zogezegde « nattuirlijke talea ».
Zijn deze « kunstmatig > gcworden omdat, vele eeuvven geleden, \vijze 

denkcrs huu lie! alfabet gegevcn hebben, dat zeker niet ontsproten is tiit de 
volkstaal ? Omdat persone!! van b,ge ontvvikkeling ze van echte volksidiomen 
tot leiterku ndige tale n hebben gemaakt? Omclat deze talon z ek ere moeiiijkheden 
weggelaten of verminderd hebben, moeiiijkheden die bestonden iii de oude talon 
\vaaruit zij voortspruiten, zoals spraakkundige geslachtcn, talrijke verbuigingei 
en vervoegingen, ingevvikkclde nieervoudsvormen. en/. ?

Is het ivci « natuurlijk » dat de sehrijĉvvijze zo in tegenstrijd gekomen ;s 
met het bcschaafd gespr kon woord ? De Belgische. Regermg heeft zidi met 
de Nederjandse Regering verstaan oni de Nedcrlandsc taai te vereenvoudigen. 
Wordt deze aklos « kunstmatig »?

De moderne talon nemea uit erceme! e taton /okero \voorden; zij gebruiken 
eon aanzieulijk aantal vvillekeurig gevormde vvoorden : anthropometrie, anthro- 
pofaag, fonograaf, gramofoon, rografie, orihodoxe, zoophiet. Worden ze daar- 
door kunstmatig ?
i, . ----------  = ............. ........  -.... — ----------- — — ■

Per tramoj kaj en kelkaj minutoj, ili eliris tion, kio ĉiam nomiĝas la « Nigra
Land i; s», por eniri veran oazon de verdaĵo, flanke de kaj ĉirkaŭ dii agrable 
lokitaj lagetoj, kies freŝeco, jam de Plateno, allogis multajn vizitantojn.

Dum tuta tago, la partoprenintoj tie restadis, suli la ombro de la arboj, 
nacante, remanto, proinenadante ĝis la etaj Sajzonaj grotoj, kiujn iii sur
grimpis; kaj por ĉiuj la horo iie la disigo multe.tro frue sonoris. Ciuj estis tamen 
trovintaj lastan sed bonegan okazon por interŝanĝi ide jn kaj kompari situaciojn 
en li diversaj partoj kaj urboj de Ia lando.

S-ro Jaumotte, lastfoje kaj nome de ĉiuj. dankis la L. K K.-anojn, kiuj
ak mpar is ilin kaj ĝis la lasta momento restis kun iii. kri j aplaŭdigis la nomojn
cte S-ruj Juste kaj Paulus.

Kaj en la vagonaroj, ĉiuj ankoraŭ longtempe babilis pri la belaj, tiel rapidi; 
forflugintaj tagoj kaj estas evidente, ke la plimulto jam certe partoprenos la 
kongreson ile proksinia jaro, kien ajn invitos ilin ia Ligcstraro.

Ili cetere ne devos atendi longtempe p r  ion scii pri tio. En ' proksima 
kunsido, decido tiurilate estos alprenata.

Adiaŭ kaj kora rememoro al la 32a ! Ekvivu la 33a !
Ma u r. JAUMOTTE.

*
& *

FOTOGRA FAJOJ DE LA KONGRESO
Ni memorigas ke la belaj fotografaĵoj de la kongresanoj sur la ŝtuparo de 

la impona Urbdomo de Charleroi, povas ankoraŭ esti mendataj ĉe S-ro Nestor 
Molle, Place de 1’Egllse, 10, en Luttre.

La prezoj estas Fr. 25 por la formato 13X18, Fr. 50 por la formato 18X24, 
Fr. 75 por la formato 24X30 kaj Fr. 125 por la formato 30 <40.
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HONORIGO
Kun plezuro ni eksan» pri lu fakto ke nia Lina Prezidanto D-ro Paul Kom

pe nee rs. inspektora kuracisto de la lernejoj de Dede, akiris la Civilan Medalon 
de l-a Klaso pro 'bojara bona kaj lojala deĵoro.

Ni prezentas al nia Prezidanto niajn plej sincerajn kaj korajn salutojn

Zamenhof lieeft cle elementen van zijn Esperanto geput uit de Etiropese talea; 
liii lieeft aan de gekozen stamwoorden enkei de hodgst nodige veranderingen 
gebraeht diii de sdirijfvvijZe v lledig in overeenstenuning to brengen met de 
gesproken taai; Iuj vertaalde « vogel * door «. birdo i , <r lani door « lania », 
■i kai ' -i. door « kato », • liond * door « hundo », K fabriek door « fabriko .v, 

gemakkelijk > door « facila *, *  rook » door « finno , < siooin » door 
vaporo », c glas » door «s glaso

Zamenhof « maakte, fabriceerde * de stani vvoordeu niet; h i j heeft ze 
oordeelkundig gekozen.

Vele spraakkundige verwikkelingen zijn toi liet nau\vkenng en gemianceerd 
nitdrukkcn dei- gedachterl overbodig; Zamenhof lieeft ze vveggelaten.

Het gebruik van voor- en aehtervoegsels is. in de v nattmrlijke talea cent 
chartisch geworden; met hei doti het geheuge» enkei met ee» betrekkelijk 
kiei» aantal statnvvoorden te belasten, heeft Zamenhof het gebruik der voor- 
eu aehtervoegsels alĝerajn  g eni a ak t en uiterst nauvvkeurig bepaald.

Hi j heeft uit al de mittige elementen der Enropeco tale» een samenvatting, 
ceti svnthesis getrokken, die vohnaakti regelmatig is. In ee» vvoord, Zamenhof 
lieeft orde gebraeht in een grote uanorde.

Indion meli wil aamiemen dat «■. nattiurlijk » betekeuf onnodig ingevvik- 
keld », en dat 4: kunstmatig > betekent e nuttig vereenvoudigd >■>, dati sviilon 
wij o ok zeggen dat het Esperanto kunstmatig » is.

Wij h eliberi vroeger reeds (Bulteno April 1947) aangetoond dat de «verketi 
van b e roe m d-e dichters gans in Esperanto-verzen vertaald zijn, die het ry thine 
dei' oorspronkelijke verzen volledig bezitten. Dit beduidt dat het ongerijmd 
is het Esperanto te besclnildigen van « stijfheid »; w einige zogezegde « natmir- 
lijko talen *  bezitten zulkc buigzaamheid.

Stoo! hei Esperanto /ieli aan hei leveti der s p ra afe V In 192d zijn twee boek- 
delen in-8° van d(K) bladzijden ie.der iti Esperanto-teksl versehene». getiteld 
.. Belga Antologio en bestemd oni in het buitenland de Belgisehe lettere» 
te doen kennen door het Esperanto. Een dezer, de Vlaamse letterkunde betref- 
fcml. beva! de vertaiingen, door Itter H. Vernuiyten en zijn tnedewerkers, van 
niet alleen nittreksels uit moderne «verketi, d odi ook nii gescltriften der Kili’1', 
XIV'1', XV'1” en XVI1’" eeuvv, vanaf Reyiiaert de Vos en ile Legende van Beatrijs, 
tot het Wilhelmsiied van Marnix van Sinte-Aldegonde Esperanto geeft er zo 
«vei de tekston uii de Middelefcuvven ais deze nii de XX” eeuvv iti ucer, Het 
Ming ilus niei e e/egli vvorden dai *  de stramheid van' het Esperanto /idi stoot 
aan het leve» der taai Wd integendeel ! Zijn buigzaamheid is ge h t nierk- 
uaardig.

Dat nve r i lici Esperanto bestudere. hetgeen gemakkelijk is, en dat meti zich 
veitrouvvd make mei zijn letterknlille; dan zai men er over kunman spekeii en 
oordejen tiiet kemus van zakett.

Vertaald door J. Naehtergaele.

Junular-Gastejoj
Ni Esperantistoj, kiuj deziras altiri aj iii la junularon, ĉar ĝi por nia movado 

reprezentas la estontecon, tute kompreneble havas ankaŭ intereson por ĉio klo 
rilatas tiujn gejunulojn.

Kaj multaj el niaj legantoj, kiam ili vidis lati la vojoj tiujn geknabojn, kiuj 
^forkuris la urbojn dum la libertempo, demandis al si, kiamaniere tiuj ei organ
izas sian vivon duni tiuj por ili ĝojplenaj tagoj.



Kaj ili certe jani eksciis, ke tiu vivo, liniu la lastaj jaroj precipe, estis multe 
plifaciligata per la organizo tra la mondo de vera reto de Junular-Gastejoj, kiuj 
estas, — kiel por ni la esperantaj grupoj, — la hejmo al kiu ili estas altirataj.

Malmultaj tamen konas la historioj! de tiuj junulargastejoj.
Estis en la komenco de nia jarcento, ke ekfloris en Germanujo kaj precipe 

ni la centro de Berlino, surpriziga forta Junular-movado, kies celo estis plenvole, 
iom aliru (ita rompo kuni la tradicia kaj altrudata vivmanero en la grandaj urbaj 
aglomeraĵoj. Gejunuloj, forlasintaj la vantecaj!! allogaĵojn ile la urboj, kon- 
t raŭ a j al ties devigoj, foriris kune, aventuremaj, laŭlonge de la grandaj vojoj. 
Oni vidis ilin eie, kun mallongaj pantalonoj, kun la haroj en kaj la brustoj 
turnitaj al la vento, kiuj preparis siajn mangojn apud la fosaĵoj; kiuj dormis 
en la arbaroj aŭ petis al kamparanoj la gastigon por la nokto. En Germana 
lingvo tini nomiĝis * Wandervogel v.

En tiu tempo, juna instruisto Richard Schirrmann skribis : s Mi ekkonis la 
mizeron de la gejunuloj en grandaj urboj. Apenaŭ unu kvadratmetro da tereno 
por la infanaj ludoj. Kiom pli feliĉaj estas Ia vilaĝaj burĝaj infanoj. Seti kie 
estas la rimedo ? Ni klopodu por ke la urbaj infanoj ankaŭ povu ekkoni lu 
ĝojojn de la libereco kaj la belecon de la naturo. La junularo de la tuta popolo 
devas vojaĝi laŭlonge de la vojoj. »

Kaj tiel naskiĝis la ideo de la Junular-Gastejoj. Jam en HUU Richard Schirr
mann konstruis planon por organizi en Ia tuta lando ejojn speciale arangitajn 
kun la celo iĝi rifuĝejoj por la gejunuloj, kioj laŭiradas la vojegojn. (En 1917 
estis jam 17 tiaj gastejoj. En 1914 200 el ili permesis 21.000 gastig-noktojn.) 
Ea umia gastejo naskiĝis en malnova fortikajo en Burg-Altena.

Post la umia mondmilito centoj ifa gastejoj baldaŭ akceptis la junularon, 
kui emegis al nova vivo en kontakto kun la naturo.

Seci ne nur en Germanujo ekfloris tia inovado. Jam en 1920 aliaj landoj 
ankaŭ malfermis Junulargastejojn Kelkaj nacioj havis la bonegan ideon meti 
la I G, sub la kontrolo de la Stato. Tiel okazis en Ĉeĥoslovakojn kaj Bolujo 

Cie alie tamen ili naskiĝis dnnk'a1 privata iniciativo kaj organizemo.
En Svisujo la movado naskiĝis en 1925. En Nederlando en 1929. Tiu fi 

lando estis certe tiu kie, krom Germanujo, la Gastejoj konis la plej helan 
disvolviĝon. En A ughi jo la movado naskiĝis en 1931 same kiel Belgajn, kie 
unue flandra komitato kaj tuj poste valona akiris ek de la komenco brilan 
sukceson.

Jen la lando kiuj posedis J. U- en 1939 : Belgujo, Britujo. Ĉeĥoslovakio. 
Banujo, Estonio, Bailando, Branĉaĵo; Germanujo, fndo-flinnjo, lrlando, Kanado, 
Letonio, Luksemburgo, Nord-Afriko, Norvegio, Nov-Zelando. Potaĵo, Rumanuja, 
Skotlando, Sveduja, Svisujo kaj Usono.

L.a J. G.-ligoj cle la diversaj landoj faris interkonsentojn kaj tiel stariĝis la 
Internacia Unio de la Junulargastejoj.

En 1939 tiu ĉi grupigis 25 Asociojn kiuj kalkulis milojn da J. G.-anoj en 
la tuta monelo.

Tio permesis esperi la baldaŭan realiĝon de grandioza sonĝo ; la ekfunkciigo, 
ĉirkaŭ la tuta terglobo, de senfina kaj senlima reto da J. G., kiu estus permesinta 
al la gejunuloj, piede trakuri la tutan mondon, sanie malmultekoste, same sekure, 
same ĝojplene kaj libere, kvazaŭ se ili estus restintaj ĉirkaŭ sia pregeja turo.

l.a milito malfeliĉe frakasis tiun esperon., kun multaj aliaj.
Sed. en sekvonta artikolo ni tamen reparolos pri la movado de la I (i. cu 

nia lando kaj ties restarigo post la milito.
Intertempe ni volas substreki ke la direkcia komitato de la organizo en nia 

lando ankaŭ komprenis la utilon de Esperanti) por gejunuloj, kiuj volas trakuri 
la mondon.

Kaj le ĵusaperima Jarlibro de la flandraj J. G. por 1948 enhavas sur la dua 
kovrilpaĝo klarigan liston de ia en la organizacio uzataj mallongigoj kuri 
traduko en flandra, franca, angla, germana kaj esperanta lingvoj.
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Kaj ni ne volas preterlasi la okazon por gratuli la gvidantojn pru titi ĉi 
iniciativo, kiu certe altiros la atenton de rnultaj gejunuloj al problemo, kiu 
povas osti tre utila al ili, norne la havigo al si Ue facila interkomprenilo, nia kara 
lingvo ESPERANTO.

BELGA KRONIKO
MEMBRO BONFARANTA AL LA LIGO. — Estas la nomo de tiu membro 

de la Ugo, kiu krom la kolizo kiun li gis nun pagis, faras ankaŭ malgrandan 
donacon, p o r  permesi al la Ligo fari pli grandskale sian laboron.

Ĉu vi jani estas bonfaranta membro »?
Se ne, turnu vin al via kasist(in)o, kiu helpos vin eniri la vicon de tiuj 

subtenantoj de nia Ligo.
A N T V E R P E N O .  —  L a  tv e rja  S ielo . —  Ĉiu vendrede, je la 20,30 horo, en salono 

«  D e W itle Leeusv » ,  4, Frankrijk lei ( l - a  etago), sem ajna kunsido kun program o, pri kiu 

Informos la tagaj ĵurnalo j.
B R U S E L A  G R U P O .  —- Program oj tle ia venontaj kunsidoj. —  E jo  : rue aŭ Beurre. 

40, Boterstraat. Bruselo . H o ro : la 2 0 -a.
Augusti? : la 2an. parolata ĵu rn alo ; la 9an, F-ino K a te n a , «  A m uza vespero » ;  la Iban. 

ne okazos kunveno; la 30nn, S-ino Ernst. R aporto  pri universala kongreso en Malno r

kaj vojaĝu tra E ŭropo  >-■.
Septem bro  la Oan, parolata ju rn alo ; la l la n .  S -ino  S te in , « V ulkanoj kaj tertremo 

In 20an. S -ro  F.veraerts, «  O rig in ala jo ) * ;  la  27an. S -ro  C aste !, «  G ram atika vespero
O jd o b r o ;  la  4an. parolata ĵu rn alo ; disdono de premioj al prem iitaj v e rk a jo j; la lla n . 

S-ro  O le ite , tenio fiksota.

ANONCETOJ
—  J A U S O R O .  fe l i s ,  Juzgad o  l-a  Instancia N . 3. B I L B A O ,  dezii as interŝanĝi poŝt

markojn.

I. V I E I R A »  R . da Rocliinha, 17. lu n i hai (M ad e ira , P ortu galin o). deziras kores

pondi kun 23 ĝis 29-jara  fraŭlino.

- -  Lucirn  I O C H F .S , franca fervojisto, 3 0 -ja ra , deziras korespondi kun anino de B elga  

L igo. eventuale kun fervojistino. L i  certe respondos. 48 , rue de Cronstadt. P arizo

l  oĝado por turistoj. —  S-ro  l.oeckz, delegito de U . E . A .,  Konijnenperk, 107, Bruselo 

(B o sv o o rd e ), sciigas ke, kun helpantoj, li estas preta hovioj al mteresiĝantoj turismajn 
broŝurojn pri B e lga j u rbo j; li a k ira ta s  klopodi por loĝado en hoteloj aŭ ĉe sam ideanoj 

(kontraŭ kom penso). S -ro  LoeckSi ankaŭ sin okupas pri reciproka gastado inici esperantistoj; 

li serĉas lokajn helpantojn.

TRA LA GAZETARO
E l Svenska {{sp eran to -1 o/riitjeii. —  L a  .Sveda registaro asignas jaran  subvencion de 

5.000 kronoj por aranĝo de e sp e ran ^ le c io n a ro j por instruistoj. P lie  tiun ĉi Janon, ĝi 
asignas 10.000 kronojn al la L . K  K . de la U n iversala  Kongreso en M alm o. B e lga j 

esperantistoj dem andas kiam la B elga  registaro estos tiel m alavara  por E speran to? V erŝa jn e  

kiam la B elga  registaro vidos ke multaj belgaj esperantistoj montros ofte ka i publike ke ili 

estas kapabla j tre bone uzi E . pof seriozaj afero j.

-- Danke al nia senlaca pionirino S-ino  EI\vorlhy-Posenaer, L e  M alin  (Antvverpen) 

aperigis detalan raporton pri la Kongreso de Charleroi.
A n kaŭ  D e N ie  tuve C oce/ presis en dii sinsekvaj numeroj multajn detalojn, alsenditaj 

d i nia vicprezidanto.

—  Danke al nia sam ideano G . Petitjeun, en ( incy. L e i  N o u v e lle  tla C ondroz 

( I I- IV -1 9 4 8 )  enhavas redaktaĵon « F.volution des fangne* de C . V ., kiu apelis originale 

en nin Bulteno de D ecem bri 1947,

D em ata  kaj IV ereldspiegel reprenis la redaktaĵon pri la internacia liepa lingvo, kiun 

nia sam ideano Sielen s verkis por M organ.

—  Le C ourrier du L ittoral ( 4 - IV  I948) enhavas tradukon el H eroldo tle Esperanto. 

faritan rle nia sam ideano Pau l Benoit en Oo-.tduinkeike, pri la m alfacileco de vo jaĝo j, pro 

pasportoj.
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LES ENTREPRISES

D E R I » G . FA ES
16, Schoenmarkt, 16

226, Rogierstiato, BRUSELO
T el : 15 .19 .92

ANTVERPENO

Entrepreno de Por via MUZIKO,

KONSTRUAJOJ RADIO kaj GRAMOFONO

Por viaj esperantoj, 
libroj, insignoj k. c, p  a  .<=; t  ^  L °  1

E s p e ra n t is ta  Librejo P A S T I L L E  P E C T O P A L E

24, Bodenbroekstrato, 24 
Tel.: 11.71 03 BRUSELO S W I N N E

kia ankaŭ havigos a l vi nacilingvajn librojn, 
revuojn Ifaj gazetojn . Ifaj ĉiaspecan  

skribm aterialo).

E N  C I U J  A P O T E K O J

|lillllllillllllllll!llll]|||||llll]||||||l|lll||lll||||l|IMIIIIII|||!!lllllllll!lllllll!lllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll!!llll!l!llllllilllll!lllE

I REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA I
|  A S O C I O  S E N  P R O F I T A  C E L O  =

3  Prezidanto :  D -ro  P . K E M P L N E E R S ,  19. avenuo M ongole, Bruselo. 3
=  V ic-P rezidantoj : I--ino A . J E N N E N ,  72, rue tl A lb an ie , Bruselo. —
3  S -ro  M . JA U ,M O T T E .  44 , avenuo D e  Brŭyn, W ilrijk-A ntverpeno. EI
3  Ĝ enerala Secretario  : S -ro  Inĝ. C . V A N D E V E L D E ,  230 . Peter Benoillaan , M crcibeke. Ei
=  Protokola Sekretario ; S -ro  A d v . A . j  U S I  E . Fleurus. =§
=  Kasisto  :  S -ro  A . I A S S I  N . I. rue Sain t-Joseph, L a  Louviĉre.

3  H elpa  K asistin o .: S -in o  J .  P L Y S O N .  1K3, me Jourd an . Bruselo. 3

|  KOMBINATAJ KOTIZOJ |

| Reĝa Belge Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio J
E (IEL kaj UEA kunigitaj) 3
3  i. Sim pla membreco (enhavas membrecon al la loka G rupo —  se ekzistas al la 3
3  L igo  kaj al la intem acia organ iza ĵo ; rajtigas ricevi In Bultenon de la L igo .
=  kaj la internacian kupolaron  por s e r v o j ) ..................................................................... fr. 73 3

3  Fam ilia  membro (sante, escepte la Bultenon) .................. ........................  3

3  II M em breco kini individua aliĝo  al la Internacia organ izaĵo  : =
3  ;i) M em bro kun Ja rlib ro  :  ̂ 3

3  kiel S im pla  m embro; ricevas krome la Jarlibron  kaj ĝian a ld o n o n ..........................  3
b )  M em bro A bonanto : 3

3  kiel membro kun Ja rlib ro ; ricevas krome la monatan internacian gazeton : =
3  «  E speran to  » ..............  .............................................................................................................. Id j  3
=  c) M embro Subtenanto :  3

3  kiel mem bro-abonanto pagas pli altan kotizon por helpi la movadon .............. 300 3

3  III. B on faran ta  M em bro  memvole aldonas 23 f r, al sia kotizo, speciale por helpi al =  
I  R. B . L . E . E

P ag u  al via loka grupo; se ne ekzistas, al poŝteekkonto 1337.67 de R eĝa  B elga  L igo
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